
Loka šaušanas sacensības meistariem, iesācējiem un jauniešiem 

"Kurzemes bulta XII" 

Nolikums 

1. MĒRĶI UN UZDEVUMI 
Popularizēt loka šaušanu, kā uz Olimpiskajiem principiem balstītu sporta veidu, uzlabot personīgos 
rezultātus.  

2. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 
Sacensības notiek pēc WA aktuālajiem noteikumiem vingrinājumā 18m Round  Rekursīvo (R), 
Kompaktloku (C), Neaprīkoto (B), Garo (L) un Tradicionālo (T) loku klasēs. Papildus iespēja 
meistariem šaut 70/50m iekštelpās ar rekursīvo loku un kompaktloku, iekļaujoties kopējā sacensību 
gaitā - 3 bultas sērijā, šaušanas laiks 120 sek. + papildus 1 piešaudes sērija pēc pārtraukuma. 

3. VIETA UN LAIKS 
Sacensības notiks 2021.gada 19.decembrī  OC “Ventspils”,  vieglatlētikas manēžā 

4. DALĪBNIEKI UN ŠAUŠANAS DISTANCES 

 
Rekursīvais 

loks 
Kompaktloks 

Neaprīkots 
loks 

Garais loks 
Tradicionālais 

loks 

Meistari 

70m 
122cm 
Max 12 

dalībnieki 

50m  
80cm 

Max 12 
dalībnieki 

- - - 

Pieaugušie  
(sākot no I sporta 
klases) 

18m 
dalītais 40cm 

18m 
dalītais 40cm 

18m 
pilnais 40cm 

18m 
pilnais 
40cm 

18m 
pilnais 40cm 

Pieaugušie 
iesācēji  
(III un bez sporta 
klases) 

18m 
pilnais 40cm 

18m 
pilnais 40cm 

18m 
pilnais 40cm 

18m 
pilnais 
40cm 

- 

Kadeti (14-17) 
18m 

pilnais 40cm 
18m 

pilnais 40cm 
18m 

pilnais 40cm 

18m 
pilnais 
40cm 

- 

Bērni (11-13) 
18m 

122cm 
18m 

122cm 
18m 

122cm 
18m 

122cm 
 

Bērni (līdz 10) 
10m 

122cm 
10m 

122cm 
10m 

122cm 
10m 

122cm 
- 

Sacensības ir atklātas, tajās var piedalīties visi sportisti atbilstoši loka klasēm pēc WA noteikumiem 
vīriešiem un sievietēm atsevišķi, ja konkurencē ir vismaz 4 šāvēji, ja mazāk - dzimumi tiek apvienoti.  

Sievietes var startēt vīriešu konkurencē attiecīgi reģistrējoties, jaunāki lokšāvēji var startēt vecākās 
grupās attiecīgi reģistrējoties. 

5. VADĪBA 
Sacensības organizē SK “ODISEJS”  sadarbībā ar  Ventspils Olimpisko centru, Gentech archery un 
Latvijas sporta klubiem. 



6. SACENSĪBU PROGRAMMA 
10:00 – 10:45 Reģistrācija, piešaude 
10:45 – 11:00 Sacensību atklāšana 
11:00 – 12:30 Šaušana uz rezultātu 
12:30 – 13:30 Pārtraukums 
13.30 – 15:00 Šaušana uz rezultātu 
             15:30 Apbalvošana. 

7. FINANSĒŠANA 
Sacensību organizēšana tiek finansēta no SK “ODISEJS” līdzekļiem un no dalībnieku dalības maksām. 

8. PIETEIKŠANĀS UN REĢISTRĀCIJA 
Pirmpieteikumi tiek pieņemti no 08.12.2021. līdz 18.12.2021., SK “ODISEJS”  mājas lapā ievietotajā 
reģistrācijas formā. 

� Dalībnieks reģistrējoties atzīmē vai ir gatavs startēt sacensībās un apstiprina savu apmierinošu 
veselības stāvokli, ka zina un ievēros sacensību un ar COVID-19 izplatības ierobežošanu 
saistītos noteikumus, drošas šaušanas un drošības tehnikas nosacījumus, materiālo atbildību par 
inventāra tīšu bojāšanu.  

� Personu (līdz 14 g.v.) vietā parakstās vecāki vai vecāku pilnvarotā persona (kluba vadītājs, 
treneris u.c.). 

� Atļauj savus datus (vārdu, uzvārdu, loka grupu, rezultātus un fotogrāfijas) publicēt medijos, 
sociālajos tīklos un mājas lapās. 

� Treneriem, atbalsta personām, citiem klubu pārstāvjiem un organizatoriem ir jābūt 
akreditētiem un jāreģistrējas dalībnieku sarakstā. 

� Skatītāji sacensībās pielaisti netiks! 

� Maksimālais dalībnieku skaits ir 60 sportisti (mīnus viens par katru dalībnieku ratiņkrēslā).      

9. UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA UN APBALVOŠANA 
Uzvarētājus nosaka pēc kvalifikācijas rezultātiem un apbalvo ar diplomiem un medaļām. 

10. APĢĒRBS 
Sporta zālei piemērots apģērbs un slēgta tipa sporta apavi. Ielas apavos ieeja sporta zālē ir aizliegta! 
Aizliegts kamuflāžas krāsas un raksta apģērbs, loks un loka šaušanas inventārs ar kamuflāžas krāsojumi 
ir atļauts.  

Organizatoram ir tiesības mainīt 6. punktu, ņemot vērā pieteikto dalībnieku skaitu un sacensību 
gaitu. 

Atbildīgās personas 
Marija Antonova 28451425 (atbildīgā persona par epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanu, 
medmāsa)  
Viktors Avsjuks 26381630 (atbildīgs par sacensību norisi) 
Andris Lesiņš 29224173 (atbildīgs par reģistrāciju un dalībnieku sarakstiem) 
 


